
מיכאל סויססא
ראש ענף מעליות ומתקני הרמה

המעבדה למכניקה והידראוליקה

בדיקות מתקני ספורט



רקע כללי–בדיקות מתקני ספורט 

לא היו קיימים תקנים  2004עד שנת •
.ישראלים בנושא מתקני ספורט

בעקבות תאונות שאירעו וחקר מקרי כשל  •
יזם המכון כתיבת  , י המכון"שנערכו ע

.תקנים למתקני ספורט נפוצים
סלים•

טבעות•

וילונות חלוקה•

ועוד•



תאונות במתקני ספורט



תוכנית התקינה המקיפה של משרד הספורט

בשנים האחרונות משרד •

יזם תוכנית מקיפההספורט 

. לתקנים לרוב תחומי הספורט

:  התוכנית מתחלקת לתקנים•

, אתרי ספורט-

ציוד ספורט-

משטחי המשחק  -

.תחזוקת המתקנים-

רשימת תקנים ישראלים בנושא ספורט 2020.pdf


תוכנית התקינה המקיפה של משרד הספורט

התקנים אומצו מתקינה בינלאומית  •

.עם התאמה לשוק הישראלי

התקנים מבטיחים בטיחות ואיכות  •

.של מתקני הספורט

מתקיימות מספר  במכון התקנים •

וועדות העוסקות בתהליכי אימוץ  

.וכתיבת התקנים



תהליך כתיבת תקן
כתיבת התקנים נעשית בוועדות תקינה •

הועדות כוללות נציגות למגזרי  . ציבוריות
.המשק הרלוונטיים

.של המשקצורך /מיוזמההתקינה מתחילה •

,  מתקינה בינלאומיתהתקנים מאומצים •

ובמידת הצורך נכתבות התאמות לשוק  
.הישראלי

להערות התקן מפורסם, לאחר הכנת התקן•

.וביקורת הציבור



תוכנית כתיבת  

תקנים

שערי משחקמתקני ספורט
משטחי  

ספורט

מתקני 

התעמלות
אתרים

כדורסל

כדורעף

טבעות

חבלים

כדורגל

קטרגל

כדוריד

הוקי

דשא סינטטי

פרקטים

דשא מלאכותי

מתקני קפיצה

קורות איזון

מזוני אימון

מגרש ציבורי

אולם ספורט

תחזוקה

סולמות



:סוגי בדיקות
אולמות ספורט•

מגרשי ספורט•

מגרשי דשא מלאכותיים•

משטחי ספורט באולמות•

חדר כושר•

מתקנים מיוחדים•



אולמות ספורט
1חלק 5515י "ת-(קבועים וחשמליים)מתקני סל •

2חלק 5515י "ת-מתקני כדורעף•

3חלק 5515י "ת-סולמות אימון•

4חלק 5515י "ת-טבעות אימון•

20חלק 5515י "ת-חבלי טיפוס•

10חלק 5515י "ת-שערי כדוריד•
5517י "ת-וילונות חלוקה•

4591י "ת-חדרי כושר•



ליקויים וכשלים-אולמות ספורט

העדר מנגנוני אבטחה•

אביזרי הרמה לא תקניים•

העדר גובלי חירום•

במתקנים חשמליים



מגרשי ספורט

1חלק 5515י "ת-מתקני סל•

2חלק 5515י "ת-מתקני כדורעף•

8חלק 5515י "ת-קטרגלשערי •

9חלק 5515י "ת-שערי כדורגל•



ליקויים וכשלים במגרשים

חלודה

התקנה לקויה

תכן לקוי



בדיקות מגרשי דשא מלאכותי

5518י "א ועל פי התקן הישראלי ת"בדיקות מגרשים על פי דרישות פיפ•

ובטיחות המגרשההתקנהבבדיקה נבדקת איכות•

א"מכון התקנים מוסמך לבצע בדיקות מגרשים על ידי פיפ•



סכנות מגרשי דשא מלאכותי

חורים במשטחי הדשא•

תפרים פתוחים•

סיבי דשא שחוקים•

העדר מילוי לשיכוך•

https://www.youtube.com/watch?v=qpgKQEw-Yxo&index=6&list=PLJwv7uWDl_2cfrrjFxeumVwZeExULOB-c


משטחי ספורט באולמותבדיקות 
משטחים  , פרקט)קיים תקן ישראלי לבדיקות משטחים באולמות ספורט •

.5516י "ת-(מלאכותיים

הבדיקות מתייחסות לתפקוד הספורטיבי של המשטח ולדרישות  •

.הבטיחות

.בדיקות לפני התקנה כוללות בדיקת תשתית טרם הרכבת המשטח•



תהליך תו תקן

הינו תהליך פיקוח הכולל  , תו תקן•
בדיקות התאמה ועמידה בכל דרישות  

.התקן

או תו בטיחות  /ומוצר הנושא היתר תו תקן•
מציין כי הוא מתאים לדרישות התקנים  

.החלים עליו ומובטחים האיכות והבטיחות

התהליך בודק עקיבות ואחידות בתהליכי  •
ההרכבה וההתקנה של  , הייצור

המתקנים



7חלק 5515-תקן לתחזוקת מתקני ספורט

מתקנים שהותקנו ברמה  -המטרה•
.גבוהה ישמרו ויתוחזקו בצורה שוטפת

:  בבסיס תקן התחזוקההנחות•
מתקני הספורט המותקנים ברשות הם •

מתקנים איכותיים שעומדים בדרישות  
.התקן

המתקנים יבחנו ויתוחזקו בתחזוקה •
חברת  /מונעת על ידי עובדי הרשות

.תחזוקה

העובדים יוסמכו בהתאם לדרישות התקן •

מכון התקנים ילווה את תוכנית התחזוקה •
.והפיקוח של הרשות



7חלק 5515-תקן לתחזוקת מתקני ספורט

הרשות תכין תוכנית תחזוקה  •
הכוללת את רשימת המתקנים  
.  ותדירות בדיקתם לאורך השנה

עמידה בדרישות תקן  •
התחזוקה תאפשר בדיקה  
תקופתית אחת לשנתיים 

(.במקום אחת לשנה)



1חלק 5515י "התקן החדש ת

הגנה מפני חלודה•

ריפודים והגנות•

ביסוס מתקנים•

אביזרי חיבור•

התילוי והרמ•

.הילכדות איברים•

.הגדלת אורך חיי המוצרים•



״2000״בסקט –מתקנים פסולים 
מתקני סל שלא עומדים בדרישות התקן נפסלים

לשימוש ונדרשים להסרה



שערי סל לא נכללים בתקן הישראלי

1חלק 5515ת״י 

שער סל–מתקנים פסולים 



לסיכום

התקנים כוללים התייחסות לסיכונים  •

מהותיים

הוסרו ובמקום  " 2000בסקט "רוב מתקני •

הותקנו מתקני סל תקניים ומאושרים לפי  

התקן החדש

סל משולב אינו מאושר בתקן  -מתקן שער•

.החדש

קיימות חברות בפיקוח תו תקן המשווקות  •

מתקני ספורט תקניים בהתאמה לתקנים  

החדשים  

תקנים  , תקנים לאתרים-קיים עדכון נרחב ומקיף לתקנים בתחום מתקני הספורט•

.ועוד( דשא מלאכותי)משטחי ספורט , לתחום ההתעמלות


